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1. Inledning 

Denna informationstext förklarar hur BRINN hanterar dina personuppgifter och vilka 

rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som  

• är medlem i BRINN och deltar i våra olika event 

• är Alumn och får mejlutskick gällande jobbannonser och vårsittningen 

• Besöker vår hemsida eller våra plattformar i sociala medier 

• På annat sätt kommunicerar med oss 

Din integritet är viktig för oss och vi är angelägna om att de personuppgifter som 

samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt.  

2. Vad är personuppgifter? 

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med 

andra uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, bild, personnummer och IP-adress.  

3. Vilka personuppgifter hanterar vi om dig och varför? 

3.1 Som BRINN-student 
Som student vid brandingenjörsprogrammet eller civilingenjör i 

brandtekniksprogrammet vid Luleå tekniska universitet, LTU, hanterar vi 

uppgifter som du själv lämnar till LTU vid inskrivning på programmet eller då du 

deltar i våra olika evenemang: 

• Ditt namn 

• Din studentmejl som du får vid inskrivning på något av de angivna 

programmen 

• Kontaktuppgifter och ditt personnummer t ex när du deltar på olika event där 

uppgifterna krävs för deltagandet 

Lagringstid: Samtliga uppgifter som används i samband med evenemang tas 

bort omedelbart när evenemanget är avslutat. 

3.2 Som Alumn 

Som Alumn från LTU hanterar Brinn samt Programledningen uppgifter som du 

själv lämnar till oss: 

• Ditt namn och din mejladress som är registrerad på alumnlistan 
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Lagringstid: Samtliga uppgifter lagras till dess att du inte längre vill att de ska 

göra det. Deltar du på evenemang och delar andra uppgifter med oss tas dessa 

bort omedelbart när evenemanget är avslutat. 

3.3 Som Företagare/Annonsör 

Som Företagare eller Annonsör hos Brinn hanterar vi uppgifter som du själv 

lämnar till oss: 

• Kontaktpersonens eller kontaktpersonernas namn och mejladress 

• Kontaktuppgifter som t ex adressuppgifter och telefon 

Lagringstid: Vid annonsering raderas informationen om Er så fort 

annonseringstiden löpt ut. Vid övriga samarbeten lagras informationen under 

den tid som samarbetet pågår. 

3.4 När du kommunicerar med oss 

Du kan kommunicera med Brinn på olika sätt, t ex via sociala medier eller via 

mejl. 

När du kommunicerar med oss hanterar vi information som du själv lämnar till oss 

t ex: 

• Namn och kontaktuppgifter 

• Information om din fråga eller ditt ärende 

Lagringstid: Vi hanterar dina personuppgifter under den tid som du är i kontakt 

med oss, därefter tas dem bort. 

 

4. Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Dina personuppgifter sparas bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen 

med behandlingen, därefter raderas uppgifterna. 

 

5. Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter? 

Brinn eller Programledningen varken säljer eller lämnar ut dina personuppgifter till 

tredje part.  
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6. Hur skyddar vi dina personuppgifter? 

Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar 

åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt 

etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär att vi har rutiner och 

regler kring dataskydd, t ex att vi skickar dina uppgifter på ett säkert sätt och säkrar att 

vi endast har tillgång till de uppgifter vi behöver för att utföra vårt arbete. Vi arkiverar 

data utan sökbarhet när dina personuppgifter måste lagras en längre period (t ex enligt 

bokföringslagen). 

 

7. Om cookies 

Alla webbläsare är olika, med de flesta är inställda för att automatiskt tillåta lagring av 

cookies. Om du inte vill tillåta användning av cookies kan du antingen ställa in din 

webbläsare så att du får en varning varje gång som en webbplats vill placera en cookie 

på din dator eller helt stänga av lagring av cookies. Information om hur du gör detta 

finns i webbläsarens hjälpfunktion. 

 

8. Dina rättigheter 

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av 

dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt. 

 

• Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi 

behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas  

• Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade 

• Begära att raderas – du har rätt att få dina uppgifter borttagna 

• Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot 

behandling för direktmarknadsföring – du har rätt att invända mot behandlingen av 

dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas 

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa 

mer här http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
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Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet 

med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss, se avsnittet 

kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är 

tillsynsmyndighet. 

 

9. Kontaktuppgifter 

Brinn – Brandingenjörsstuderande i norra Norrland (org. nr. 082438-0449) är 

personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information 

om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss genom att fylla i kontaktformuläret 

på vår hemsida http://www.brinn.se/kontakta-oss/. 

 

http://www.brinn.se/kontakta-oss/

